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In je hoofd
In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
boven op de wolken staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een elf.
Afscheid nemen zonder tranen,
alles gaat vanzelf.
In je hoofd
Theo Olthuis
In: In je hoofd (Holland, 2007)

Kassabonnenactie
Deze week ontvangt u opnieuw de lijst met de deelnemende winkeliers.
Als u boodschappen doet in één van de winkels op de lijst, vergeet dan
niet de kassabon te bewaren, om deze later in de brievenbus te deponeren bij klas 1B staat. Ons oudercomité ontvangt van elke deelnemende winkel één procent van het aankoopbedrag van de kassabonnen.

Weekkalender
Dinsdag
22/01
Instappers
en hun
ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op 1 februari mogen weer 2,5-jarige kleuters instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die op 1 februari de leeftijd van 2
jaar en 6 maanden bereiken, nodigen we daarom uit om 13.30 u, om
samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van
juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede
hebben. Vanaf vrijdag 1 februari zijn deze kinderen zeer welkom in onze
school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen zindelijk
zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving: KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de
ouder(s) waarin het kind vermeld staat.

Donderdag
24/01

Gedichtendag
Ieder jaar start de Poëzieweek, op de laatste donderdag van januari,
met Gedichtendag. Het thema van dit jaar is 'Vrijheid’.

Vrijdag
25/01

Muziekdag!

1A+1B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

